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Mölndals solkarta
Solkartan är en service till alla de som i Mölndals stad överväger att satsa på solel. Med hjälp
av den kan du som är villa- eller fastighetsägare se hur lämpligt det är att investera i solenergi.
Solkartan täcker hela Mölndals kommun. Du hittar kartan på www.molndal.se om du på
startsidan klickar på Kartor nästan längst ned till höger.
Genom att söka på din adress eller fastighet och klicka på den byggnad du vill veta mer om,
kommer du att kunna se solenergipotentialen för både väggar och tak, liksom den effekt som
skuggning av vegetation har.

Hur du läser informationen

När du klickar på en byggnad dyker en informationsruta upp som visar solenergipotentialen
för taket.
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Uppgiften Total takyta ger dig information om den totala ytan på den valda byggnadens tak.
Total inkommande solenergi visar hur mycket solenergi som kan nå dessa ytor under ett
normalår. Hänsyn tas alltid till skugga från byggnader. Hänsyn till skugga från vegetation är
valbart här i 2D-vyn.
Uppdelningen i olika färger på taken och i informationsrutan visar en uppskattning av hur
solenergin fördelas över ytorna. Ytterligare information får du genom att hålla muspekaren
över symbolen

i informationsrutan.

3D-vy

Om du klickar på den här ikonen
så kommer du att kunna se solenergipotentialen för
ditt hus i 3D. I en ny informationsruta visas en 3D-modell över huset och den inkommande
solenergin för både väggar och tak sammanfattas i ett diagram.

3D-vy över solenergipotentialen för en byggnad med sammanfattande diagram för väggar och tak

Mer information

Intresset för solenergi ökar och solel anses av många som en viktig byggsten för ett framtida
hållbart energisystem. Privatpersoner och företag kan söka statligt investeringsstöd för installation
av solceller. Även andra former av stöd som gynnar utbyggnaden av solel finns.
Mer om hur du kan producera din egen el och vad som gäller vid installation av solceller kan du
läsa om på www.molndal.se och på www.energimyndigheten.se.

Du är också välkommen att kontakta Mölndals stads energi- och klimatrådgivare:
Ragnar Uppström, tel 031-315 13 30, ragnar.uppstrom@molndal.se

